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VI. Pál pápa  HUMANAE  VITAE  cím enciklikája 
A helyes születésszabályozásról 

II. fejezet  8.-12. pontok  
(a születésszabályozás megengedett, és meg nem engedett útjai ) 

Az enciklikának ez a része egészen konkrét formában tartalmazza a 
gyakorló (más szóval életük termékeny periódusában él ) házas-
párok részér l igen gyakran el forduló kérdéseikre a válaszokat. 

A II. fejezet 7. pontjában találunk két kulcsmondatot . Az egyik 
(kissé rövid ítve) így szól:  A hitvestársak közötti kölcsönös szeretet-
nek olyan megnyilvánulása, amely kárára van az életet továbbadó képes-
ségnek  szembeszáll  az emberi élet Teremt jének akaratával. 

   

Majd 
kés bb még ebben a fejezetben a következ ket olvashatjuk:  

Amint ugyanis a test fölött általában nem rendelkezik korlátlan hatalom-
mal az ember, ugyanígy nincs korlátlan hatalma nemz er i fölött sem, 
mert ezek természetüknél fogva az emberi élet létrehozására szolgálnak, s 
ennek az életnek a kezdete az Isten. 

 

Azok a házaspárok, akik ismerik már önmagukat, és jól tudják, hogy 
mennyire termékenyek, de mégis híven szeretnék követni ebben a 
kérdésben is az Egyház tanítását, éppen abban látják a legnagyobb, - 
legnehezebb 

 

kihívást, hogy át kellene adniuk a korlátlan hatalmat 
az élet teremtésében Istennek.  Ugyanakkor ahogy gyarapszik a csa-
lád , ahogy elbizonytalanodnak a józan kilátások, ezt a hatalom-
átadást megtenni egyre kockázatosabbnak 

 

úgymond felel tle-
nebbnek tartják. 

Isten nem egyformára teremtett bennünket. Vannak házaspárok, 
akik hálaimára kulcsolnák a kezüket, hogy legalább csak egyszer az 
életben termékenységgel áldja meg Isten a szeretetüket.  

És vannak házaspárok, akik már egy szerelmes összebújástól is pá-
nikba esnek, - nehogy újabb gyermekáldás legyen bel le. Az ilyen 
pároknál könnyen létrejöhet egy tipikus keresztény házassági konf-
liktusforrás: azért hidegülnek el egymástól, mert a férfi és a n lelki-
ismeretében máshol vannak a határok a mit szabad, és mit nem sza-
bad

 

kérdésének megítélésében. Az ilyen elhidegülés els jele pél-
dául az szokott lenni, hogy ha korábban jól tud tunk közösen imád-
kozni Istenhez, akkor most ez valamiért megszakad . Már nem fon-
tos a közös ima, férfi is és n is csak magában imádkozik. 

Ebb l a szempontból is nagyon hasznos az, hogy az Egyház tanítása 

 

éppen az Enciklika II/ 8-11 fejezetében egészen konkrét. Ez még 
akkor is hasznos, ha sokak számára nem teljesen vigasztaló.  

Mindenképpen javasolt, hogy a természetes családtervezés módsze-
rét, eszközeit, lehet ségeit minden házaspár szinte a házasságuk 
els napjától fogva ismerje meg, tanulgassa, gyakorolja, és tegyék 
meg azokat a szükséges megfigyeléseket önmagukon, amelyek a 
házasság els éveiben talán még nem is annyira szükségesek. De 
kés bb, amikor úgy gondolják, hogy valamilyen okból egy id re 
nem szeretnének újabb gyermeket, - és ezt Istennel is megbeszél-
ték , - akkor fontossá válik a terméketlen periódusok pontos ismere-
te, és az életüknek ebben a szakaszában is sokkal jobban, tapintato-
sabban tudnak majd egymásra is figyelni.  

Az ilyen nehézségeket, problémákat ugyan meg lehet beszélni a 
lelkiatyával is, de fontosnak tartjuk a beszélgetést els sorban egy-
mással, tapasztalt id sebb házaspárral, vagy elismert keresztény 
természetes családtervezés  szakért vel. 

Erre nézve b vebb információkat kaphatunk a 

http://hexa.hcbc.hu/meh/fogszab.htm   internetes oldalon. 
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